
� Co se stane, když přijdu na bazén v nevhodném úboru? 
V březnu budete upozorněn. Od 1. dubna 2014 budete z bazénu vykázán bez nároku na vrácení 
vstupného. Jako při porušení jakéhokoliv jiného nařízení Návštěvním řádu. S nímž je každý návštěvník 
povinen se seznámit a řídit se jím. Zaplacením vstupného prokazuje, že tak učinil a souhlasí s jeho 
obsahem. 
 
 

� Bude stanoveno nějaké přechodné období? 
Ano, nový Návštěvní řád platí od 1. 3. 2014. Po celý březen mají návštěvníci možnost se s ním 
seznámit. Osoby v nevhodném úboru budou upozorněny personálem. Od prvního dubna již platí 
zákaz v plném rozsahu. 
 
 

� Není problém někde jinde než v plavkách? Myslíte, že to pomůže? 
Plavky jsou u nás jedním z nejzávažnějších, ne však jediným hygienickým problémem. I po zavedení 
zákazu volných plavek nadále platí běžná pravidla. Která musí každý návštěvník dodržovat.  
Zejména: 

� před vstupem důkladné omytí mýdlem a osprchování bez plavek 
� udržování plaveckého úboru a plaveckých pomůcek v čistotě  
� u dětí - povinná návštěva toalety  
� zákaz vstupu při hnisavých zraněních pokožky či přenosných kožních chorobách (bradavice) 
� zákaz smrkání, plivání či močení do vody a ve sprchách 
� u dospělých - zákaz holení 
� zákaz vstupu do šaten, sprch a bazénu v obuvi atd. 

Bez dodržování těchto pravidel, není možné zařízení podobného typu provozovat. 

 
 

� Mám permanentku a již nechci váš bazén navštěvovat. Jaké mám 

možnosti? 
Ať už jste se rozhodli z jakéhokoliv důvodu (plavky, stěhování, zdravotní důvody apod.) není možné 
permanentku vrátit. 150 Kč není záloha, ale cena permanentky (jako při nákupu jakéhokoliv jiného 
zboží). Ale můžete ji darovat nebo prodat někomu z rodiny či známému, který je obeznámen s její 
historií a nevadí mu, že již byla používána. Přeregistraci vám na recepci provedeme na počkání. 
 
 

� Navštívili jsme mnoho bazénů a s podobným nařízením jsme se 

nesetkali. Platí i jinde? 
Jistě. Stejné nařízení platí například v Náchodě, Jičíně, Rokycanech, Olomouci, Domažlicích, Přerově, 
Chebu, Brno - Lesná, Bohumíně, Orlové, Čáslavi a mnoha dalších. Velice totiž pomáhá 
provozovatelům dostát jejich povinnostem, co se týče hygieny provozu a ochrany zdraví návštěvníků. 


